
ŠKOLA JAKO MÍSTO 
SETKÁVÁNÍ
ANEB JAKÁ BY MĚLA BÝT ŠKOLA?



SETKÁNÍ

Setkání je jeden z nejúžasnějších zázraků, 

jež můžeme v životě zažít, 

neboť je to bytostné tajemství, neopakovatelná událost,

kterou nelze nikdy předem dopodrobna naplánovat a „definovat“, 

která však k něčemu vyzývá, poukazuje, která oslovuje.

Emmanuel Lévinas



DOBRÁ ŠKOLA – JAK JI POZNAT

1. Škola je otevřená VŠEM dětem

2. Škola se umí PŘIZPŮSOBIT dětem

3. Škola VZDĚLÁVÁ i VYCHOVÁVÁ

4. Škola není odtržená od ŽIVOTA

5. Škola pečuje o DOBRÉ KLIMA



1. ŠKOLA OTEVŘENÁ VŠEM DĚTEM

Nevybírá si, koho vpustí dovnitř a koho nikoli

Umí se dobře postarat o každého svého žáka

Usiluje o to, aby každého svého žáka dovedla k jeho vzdělávacímu maximu 

(žáci, jako různě veliké nádoby)

Různorodost a pestrost žáků nevnímá jako problém, ale jako příležitost, 

umí je využít k užitku každého a všech 

(škola odpovídá realitě života a tedy připravuje na život)





II. ŠKOLA SE UMÍ PŘIZPŮSOBIT DĚTEM

 ŠKOLA JE TU PRO DĚTI, nikoli děti pro školu 

Toto přesvědčení je jedním ze základních pilířů vzdělávací filozofie školy a promítá se 

do všech sfér školního života (oblečení, boty…).

V centru pozornosti je ŽÁK, nikoli pedagog 

Pedagog je ten, kdo doprovází, pomáhá, podporuje, motivuje (nezastupitelnost pedagoga)

Pedagog je PARTNEREM žáka.

 Škola volí vhodné METODY A FORMY PRÁCE (cílem je zapojení všech dětí, skupinová výuka, 

vrstevnické vyučování, práce ve dvojicích, frontální výuka pouze omezeně a tam, 

kde je žádoucí)

 Škola umí správně HODNOTIT děti (sumativní a formativní hodnocení, hodnocení pokroku)







III. ŠKOLA VZDĚLÁVÁ A VYCHOVÁVÁ

V centru pedagogického působení NEJSOU pouze VĚDOMOSTI a POZNATKY

V centru pedagogického působení JSOU rovněž HODNOTY a POSTOJE 

(zásady a cíle vzdělávání – rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími 

a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský 

život)

Škola kultivuje INTELEKT i SRDCE žáka 

Škola dbá na osobnost PEDAGOGA, který jde příkladem 

(nejen odborník, ale především dobrý a charakterní člověk)



IV. ŠKOLA NENÍ ODTRŽENÁ OD ŽIVOTA

Škola připravuje žáky na život

Škola má připravit žáky na život ve světě, který se neuvěřitelně rychle 

mění (technologie, nové profese atd.). 

Pokud má žáky dobře připravit na všechno to neznámé, musí je naučit:

SAMOSTATNĚ PŘEMÝŠLET A LOGICKY UVAŽOVAT

KOMUNIKOVAT

SPOLUPRACOVAT

Pak si budou vědět rady.



5. ŠKOLA PEČUJE O DOBRÉ KLIMA

Dobré klima vnímá škola jako PILÍŘ KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Škola se nebojí svěřit žákům DŮVĚRU (je to jejich škola, na každém z nich záleží)

Mezi pedagogy a žáky je PARTNERSKÝ VZTAH

Škola vede žáky k ZODPOVĚDNOSTI za své vzdělávání, za dění kole sebe

Škola podporuje SPOLUPRÁCI žáků (nepodporuje soutěž a vzájemné porovnávání)

Nástroje: otevřená komunikace mezi všemi členy školní komunity, partnerské vztahy 

na všech úrovních, společně vytvořená pravidla, třídnické hodiny, společně připravované 

projekty (spolupráce mladších a starších) atd.



SLOVO NA ZÁVĚR

Školy se dnes už nemohou zabývat pouze buňkami, geny, pulsary, 

krátkými interakcemi či středověkými mystérii. 

Současně s tím vším se v nich musí přemýšlet o smyslu života, 

jinak nám poznání všeho krásně tajemného, co nám jednotlivé vědy 

odhalují, nebude k ničemu.

Václav Havel



DĚKUJI ZA VAŠI 
POZORNOST

Mgr. Marie GOTTFRIEDOVÁ


